
 9200 , 5 العدد 27, مجلة الھندسة والتكنولوجیة المجلد

  

 * شعبة الحاسبات الطبية /كلية الطب / جامعة بغدداد

 
190 

  التعليم المتمازج في كليات الطب

  *أنعام عباس حيدر

  11/2008 /1 : التسلمتاريخ 

 2009/ 9 /22 : تاريخ القبول

 الخالصة    

نموذجا يجمع بين الطريقة التقليدية في التعليم واستعمال ا يعتبر التعليم الجامعي المتمازج 
صار الوقت والجهد والتكلفه، إضافة إلى ويتميز بالعديد من الفوائد، تتمثل في اخت. التقنية الحديثة

 والطالب في توفير بيئة التدريسيإمكانية تحسين المستوى العام للتحصيل الدراسي، ومساعدة 
ورغم تلك األهمية لهذا النوع من التعليم والنتائج األولية  التي أثبتت نجاحه، إال إن . تعليمية جذابه

ولذا يجب تحديد رؤية مستقبلية  .من الصعوبات والتحدياتد االستخدام الزال في بداياته نتيجة للعدي
 ان التوعية . في العملية التعليمية، وان يكون التعليم المتمازج أحد عناصر هذه الرؤيةهتوظيفل

. االجتماعية لدى أفراد المجتمع بأهمية هذا المنهج في التعليم غير موجودة في مختلف المستويات
 في البيئة التعليمية بكافة مراحلها التعليمية، حتى تتمشى مع متطلبات وهناك ضرورة إلعادة النظر

 إلى الطالب فحسب، وإنما التدريسي من  المعلوماتأن المعرفة ليست عملية نقل.  التعليم الجامعي
 والبيئة التي تمارس فيها عملية التعلم، ومن هنا تأتي اهمية لمعلوماتفي كيفية تلقي الطالب لهذه ا

ونظراً ألن اشكال .  االجتماعية بأهمية تكنولوجيا المعلومات، والفوائد المترتبة على تطبيقاتهاالتوعية
التعليم اإللكتروني كثيرة ومتنوعةً، وتختلف باختالف الظروف واالطراف المشاركة في العملية 

ل واحد ، ستقتصر هذه الدراسة على شكفداخل غرف الصفو، والتعلم في  التعلمية، كالتعلم عن بعد
 ي كليات الطب باستخدام البرامج التعلمية الطبية باالضافة الى فقط، وهو التعليم الجامعي المتمازج

  .تحسن ملحوظ في االستفادة ن تكنولوجية المعلوماتوقد اظهرت النتائج . التعليم التقليدي

  Blended Learning in medicine collage 

Abstract 

   The university education Almtmazj model combines the traditional way of 
education and the use of modern technology. And has many benefits, is to shorten 
the time, effort and cost, in addition to the possibility of improving the overall level 
of collection of curriculum, teaching and student assistance in providing attractive 
learning environment. Despite the importance of this type of education and the 
preliminary results that have proved successful, but the use is still in the offing 
because of various difficulties and challenges. And must therefore define a vision for 
future employment in the educational process, and that education is Almtmazj one of 
the elements of this vision. The social awareness among community members the 
importance of this approach to education does not exist at various levels. There is a 
need to review the educational environment in all stages of education, to conform to 
the requirements of university education. That knowledge is not the transfer of 
information from the student teaching, but how the student of this information and 
the environment in which they conduct the learning process, hence the importance of 
social awareness of the importance of information technology, the benefits of its 
applications. Since many forms of e-learning and a variety of different circumstances 
and different parties involved in the learning process, such as distance learning, and 
learning in the classroom, will study the form of only one, a university medical 
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schools Almtmazj using medical programs in addition to learning traditional 
education . The results showed a marked improvement in the utilization of 
information technology. 
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